Kuvat: Eija Syrjälä
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J
Y
V
Ä
S
K
Y
L
Ä

laajavuoren luontopolku
Opetuskäyttö
Laajavuoren ulkoilualueen metsätyypit, maaperä, metsänhoito,
rämesuo, jääkauden jäljet.

Kuvaus
Luontopolku (4 km) kiertelee Laajavuoren ulkoilualueen alarinteissä ja rinteiden välisissä metsissä. Polku uusittiin nykypaikalleen vuonna 1994. Luonto on suurelta osin kuusikkoa sekä
kallio- ja taimikkotaivalta. Muuta vaihtelua maisemaan tuovat
laskettelurinne ja pieni rämesuo. Metsiköiden luonteesta löytyy
lisätietoa kaupungin metsäsuunnitelmasta.
Maaston mäkisyyden ja kivikkoisuuden takia kierros on vaativa alle kouluikäisille lapsille ja ikäihmisille. Kävijämäärää nostaa
polun sijainti Laajavuoren liikuntapalveluiden välittömässä yhteydessä.

Opasteet ja retkipalvelut
Luontopolku lähtee kisakeskuksen pohjoispuolelta Vuorilammen saunalle johtavan tien varresta n. sadan metrin päässä
lammesta. Se päättyy kisakeskuksen eteläpuolelle ns. Aurinkorinteen alaosaan. Polun varrella on 17 rastitaulua, ja se on merkitty maastoon keltaisilla maalimerkeillä. Polun kartta löytyy Jyväskylän kaupungin ympäristötoimen sivuilta. Ympäristötoimi
vastaa polun ylläpidosta.
Hiihtokeskus Laajis tarjoaa monipuolisia ulkoilu- ja luontoaktiviteettiohjelmia, välineitä sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluja. Laskettelurinteitä on seitsemän. Laajavuoren ulkoilualueella
on 62 kilometriä hoidettuja latuja, joista 15 kilometriä on valaistu. Laduilta on yhteydet Jyväskylän seudun muille hiihto- ja
vaellusreiteille. Reittien varrella on neljä laavua, jotka tarjoavat
kulkijalle viihtyisän nuotio- ja taukopaikan.
Laajavuoren laki on yksi Suomen tunnetuimmista näköalapaikoista. Siellä on Matti Nykäsen hyppyrimäki, jonka muovipinnoite mahdollistaa hyppäämisen myös kesäaikana. Toimintaa ja
rakenteita ylläpitää Jyväskylän Hiihtoseura ry.

Saavutettavuus ja varusteet
Maastokelpoiset kengät ovat tarpeen. Maasto on melko vaativaa mäkineen ja kivikkoineen. Laajavuoreen pääsee keskustasta bussilla nro 25.
Lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristötoimi> luontopolut> Laajavuori
Luontoretkelle Keski-Suomeen> Jyväskylä> Laajavuori
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Luonto ja ihmisen toimet
Metsän tyyppejä 		
Monikäyttöinen metsä
Hapan kallio 		
Topografiaa 		
Metsänhoidosta 		
Metsä uudistuu 		
Kolmenlaista kalliota
Pohjavettä kalliosta
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Monimuotoinen kuusi
Vieraita havuja
Räme
Monenlaista hakkuuta
Metsän uhanalaiset
Haapa, poppelien sukua
Muinaisrannan kiviä
Aurinkorinne
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